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PROJEKT -TILLSÄTTA LÄRARE 
För att höja kunskapsnivån bland eleverna 
kommer vi, med tillstånd från den lokala 
myndigheten i Deogarhs distrikt, gå in och 
investera i extra lärare.  
 

VAD VI GÖR 
Lärarna utses av en kommitté bestående av 
huvudlärare på respektive skola, by/föräldraråd  
i området samt av ansvarig skolmyndighet.  
Vi arbetar med att lyfta fram kvinnliga lärare, 
speciellt i de skolor där det inte finns några. 
Detta för att flickorna lättare kan kommunicera 
med kvinnliga lärare samt att de får en förebild 
när det gäller yrke och utbildning. 
 
 
BAKGRUND 
I många av de kommunala skolorna i Indien 
råder en skriande brist på lärare och oftast 
ansvarar en ensam lärare för undervisningen för 
2-3 klasser, något som får påföljder i 
utbildnings- och kunskapskvaliteten hos 
eleverna. Många elever klarar inte sina examina 
för att gå vidare till gymnasienivå, detta gäller 
särskilt flickorna. 
 
Idag finns det totalt 219 primary+secondary 
schools i Deogarh. I vårt pilotprojekt kommer 
vi att börja med 10 lärare, 5 för primary och 5 
för secondary schools.  

 

Vill du engagera dig i utbildningen och skolorna i 
Deogarh så kan du sponsra med en lärare. Kontakta 

School by School på info@schoolbyschool.org så kan vi 
berätta mer om projektet och området.  

Vi besöker skolorna i Deogarh ca 2 gånger om året och 
tar gärna med oss andra School by School vänner som 

vill besöka skolorna. 

 

Elever på Chitardai School, Deogarh, Rajasthan 
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DEOGARH, RAJASTHAN 
PROJEKT – TILLSÄTTA FLER KVINNLIGA LÄRARE 
7000 SEK BEKOSTAR EN LÄRARLÖN FÖR ETT ÅR  
VAR MED OCH STÖD VÅRT PROJEKT DÄR VI HAR SOM MÅL ATT 
TILLSÄTTA 10 NYA LÄRARE I SKOLORNA I VÅRT NÄTVERK 
 

Elever på Ghoda Talai School 
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